
Provozní řád sokolského hřiště 
 pro veřejnost 

 

Provozovatel hřiště: T. J. Sokol Říčany a Radošovice, Sokolská 395, 

Říčany 251 01  

Veřejnost: Jednotlivci a neorganizované skupiny, jež mají vstup zdarma 
ve vyhrazených hodinách na sokolské hřiště díky spolupráci T. J. 
Sokol Říčany a Radošovice a Města Říčany.  

Provozní doba pro veřejnost:   
pondělí  –  pátek                  6 – 8 hod a 18:30 – 21:00 hod 
sobota, neděle a svátky     8 – 21 hod  

Z klimatických či technických důvodů může správce omezit provoz bez 
předchozího oznámení. Využití hřiště během provozní doby se dále řídí 
rezervačním systémem na: https://sportoviste.ricany.cz 

Návštěvníci z řad veřejnosti jsou povinni: 

- při příchodu a odchodu zkontrolovat, zda je branka řádně zavřená 
- dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost vlastní i ostatních sportovců 
- dbát pokynů správce 
- používat sportovní zařízení jen k účelu tomu určenému a po použití 

je uvést do původního stavu (doskočiště pro skok daleký uhrabat do roviny 

a zakrýt plachtou) 
- používat sportovní nářadí, které je bezpečné, neohrožuje 

bezpečnost ostatních účastníků a nepoškozuje sportovní zařízení 

Je zakázáno:  

- kouřit a konzumovat alkohol a jiné omamné látky 
- obtěžovat okolí nadměrným hlukem a manipulovat s otevřeným 

ohněm 
- vstupovat se zvířaty 
- poškozovat a znečišťovat prostory a zařízení 
- používat zařízení a prvky pokud jsou poškozené, nebo pokud je 

jejich povrch kluzký, namrzlý či znečištěný 
- jezdit v areálu na kole, koloběžce, kolečkových bruslích 

a skateboardu 
- odhazovat žvýkačky  



- vstupovat na cvičební plochy ve znečištěné a  nevhodné obuvi 
(kopačky) 

- lézt na stromy a poškozovat zeleň 
- hrát fotbal na travnatém hřišti 
- skákat na plachtu kryjící doskočiště pro skok daleký 

Zařízení, která jsou veřejnosti k dispozici: 

- Atletická dráha 
- Volejbalový a basketbalový kurt 
- Travnaté hřiště (zákaz vstupu na travnaté hřiště v době vegetačního 

klidu listopad až březen) 
- Workoutové hřiště 
- Tenisová tréninková stěna 
- Sektor pro skok daleký  
- Toalety 

Pobyt na hřišti na vlastní nebezpečí uživatele, za děti a nezletilé 
odpovídá rodič či jiná odpovědná osoba. 

V případě porušení ustanovení tohoto řádu bude uživateli odebrán či 
deaktivován čip. V závažnějších případech bude chování posuzováno 
jako přestupek nebo trestný čin příslušnými správními orgány. 

Kontakty 

Hasiči  150 

Záchranná služba  155 

Policie ČR  158 

 

 

Městská policie: 323 618 150 

Správce: 606 850 585 

T. J. Sokol Říčany:info@sokolricany.cz 

 
Schválil výbor T. J. Sokol Říčany a Radošovice                          
Dne 13. 2. 2018 

 

Děkujeme Vám, že se chováte ohleduplně k ostatním 

uživatelům a majetku Sokola! 
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